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 چه سالی است؟ 1398سال 

 های چینی و کال در نجوم یک سال یک دوره دوازده تایی تقسیم بندی میشود تقویم ماه دارد در همه 12یک سال 

 ها مربوط به یک حیوان نامگذاری شده است سال هر کدام از این

 نیز در سال حیوان خوک قرار گرفته است1398  سال

 خوک آخرین دوره از یک دوره دوازده گانه سال است که شرایط خود را بر روی اتفاقات خواهد گذاشت

 در این سال همه تنش های سال های گذشته فرو مینشیند و در بطن خود شروع دیگری را

 رین فصل سال که در پایان خود بهاری را مژده میدهدآغاز میکند همانند آخ

 در طالع بینی چینی سال خوک برای جهان سال فراوانی ثروت است و کار بسیار افزایش پیدا خواهد کرد

در این سال بی اعتمادی ها کاسته خواهد شد و گرفتاری های سیاسی رو به ارامش خواهد رفت و برای اهل 

 پیش روست  حساب و کتاب روز های خوبی در

دیده خواهد شد و شعرا به موفقیت های چشمگیری  شعر صلح طلبی در دنیا حکم فرمایی خواهد نمود و ادبیات و

 خواهند رسید

 متولدین در این سال در آسایش زندگی خواهند کرد

 ال این است که دیگران از هم کمتر کمک خواهند گرفتاز معایب این س

 و زود باوری و فریب به دلیل سادگی خوک بیشتر وجود دارد
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 این سال میتواند بر سال های متولدین سال های دیگر را نیز تاثیر خود را بگذارد

 عالی پیش روی شماست شکرگذار باشید سالی  (13۶3، 13۵1، 1339، 132۷، 131۵  )متولدین سال موش

  ( 13۶۴، 13۵2، 13۴۰، 1328، 131۶ ) متولدین

 ( 13۶۵ ،13۵3، 13۴1، 1329، 131۷ ) متولدین

( 1318 ،133۰ ،13۴2 ،13۵۴ ،13۶۶ ) 

( 1319 ،1331 ،13۴۵ ،13۵۷ ،13۶9 ) 

http://taksiz.org/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c/
http://taksiz.org/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c/
http://taksiz.org/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
http://taksiz.org/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c/
http://taksiz.org/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c/
http://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d9%88%d8%b11-8bn%d9%87%d9%84%d9%86/
http://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86%da%af%d9%88%d8%b11-8bn%d9%87%d9%84%d9%86/
http://taksiz.org/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
http://taksiz.org/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/


( 1312 ،132۴ ،133۶ ،13۴8 ،13۶۰ ) 

 خوبی را در راه دارید مشکالت بزودی حل خواهند شد سال  (13۶2و  13۵۰، 1338، 132۶، 131۴ )

 پس انداز کنید کمی بی پولی در پیش روی شماست(  13۶۷و  13۵۵ ،13۴3، 1331، 1319)   متولدین

 سال های بعدی رای شما بهتر خواهد بود(  13۶8، 13۵۶، 1332،13۴۴، 132۰)   متولدین

 ( 13۷۰،  13۵8، 13۴۶، 133۴، 1322 ) متولدین

( 1323 ،133۵ ،13۴۷ ،13۵9 ،13۷1 ) 

 باشید دخل و خرج خود را در نظر بگیرید مراقب پول خود ( 13۷3، 13۶1، 13۴9، 133۷، 132۵ )

www.taksiz.org 
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